
 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 165  

 
від 9 жовтня  2020 року 

 

Про атестацію педагогічних працівників 
у 2020-2021 навчальному році 
 

 

 
 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 06 жовтня 2010 року  № 930, зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції 14 грудня 2010 року  № 1255/18550, та Змін до Типового положення, 
затверджених наказом  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 20 грудня 2011 року  № 1473, зареєстрованого в Міністерстві юстиції  
України 10 січня 2012 року № 14/20327, наказу Міністерства освіти і науки 
України 08 серпня 2013 року № 1135 „Про затвердження Змін до Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників”, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 року № 1417/23949: 

1. Створити та затвердити склад атестаційної комісії ІІ рівня               
(додаток 1). 

2. Відділу освіти та гуманітарного розвитку: 
2.1.У термін до 12.04.2021 року  завершити  роботу атестаційної  комісії ІІ 

рівня. 
3. Атестаційній комісії ІІ рівня: 
3.1 До 20 жовтня 2020 року затвердити списки педагогічних працівників, 

які атестуються  та графік роботи атестаційної комісії . 
3.2. До 15 березня 2021 року вивчити педагогічну діяльність осіб, які 

атестуються на присвоєння (встановлення відповідності) кваліфікаційних 
категорій та присвоєння  педагогічних звань “старший учитель”, “учитель-
методист”. 

3.3. Провести атестацію педагогічних працівників 02 квітня 2021 року. 
4. Керівникам закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної 

освіти: 
4.1. Забезпечити атестацію педагогічних працівників відповідно до вимог   

Типового  положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами, 
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки  України від 08.08.2013 
року № 1135). 



4.2. У термін до 12 жовтня 2020 року ознайомити педагогічні колективи з  
наказом про створення  атестаційної  комісії  та  атестації  педагогічних  
працівників  у  поточному навчальному році. 

4.3. У термін до 16 жовтня 2020 року затвердити списки педагогічних 
працівників, які атестуються, розробити та затвердити графік роботи  
атестаційної комісії, ознайомити з графіком проведення атестації. 

4.4. У термін до 20 жовтня 2020 року подати до відділу освіти та 
гуманітарного розвитку інформацію про педагогічних працівників, які 
підлягають атестації в  поточному році. 

4.5. Узагальнити  результати  вивчення  професійної  діяльності,  
підвищення  фахової компетентності  та  загальної  культури  педагогічних   
працівників,  які  атестуються.  

4.6. Подати  до  атестаційної  комісії характеристику  педагогічної  
діяльності  працівника  в   міжатестаційний період  до 05.03.2021 року. 

4.7. У термін  до  02.04.2021  року  завершити  роботу  з  атестації  
педагогічних працівників  закладів освіти. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 
начальника відділу освіти та гуманітарного розвитку Сальнікову Ю.В. 
 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                     С.Н. Лейбзон 
 

 

                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 1 
                                                                                                                      до розпорядження №154 

                                                                від 9 жовтня 2020 року  
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Сільський голова  

________  С.Н. Лейбзон 
 

Склад атестаційної комісії ІІ рівня у 2020-2021 навчальному році 

№ П.І.Б. Посада 

1. Лейбзон Савелій 
Нолєвич 

Голова атестаційної комісії, «Заслужений вчитель 
України», сільський голова 

2. Сальнікова Юлія 
Валеріївна 

Заступник голови комісії, начальник відділу освіти та 
гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради 

3. Ільяш Юлія 
Миколаївна 

Секретар, спеціаліст з освіти та гуманітарного 
розвитку. 

4. Осадчук Ірина 
Віталіївна 

 

Член комісії, керівник КЗ «Східненська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської 
сільської ради Білозерського району Херсонської 
області»; спеціаліст першої категорії.  

5. Компаніченко Наталя 
Михайлівна 

Член комісії, заступник директора з навчально-
виховної роботи КЗ «Музиківський ліцей»  
Музиківської сільської ради Білозерського району 
Херсонської області»; спеціаліст вищої категорії , 
«старший учитель». 

6. Крута Людмила 
Анатоліївна 

Член комісії, завідувач  КЗ «Музиківський ясла-садок 
Білозерського району Херсонської області». 

7. Кулик Інна 
Вікторівна 

Член комісії, голова освітньої комісії батьківського 
комітету КЗ «Музиківський ліцей»  Музиківської 
сільської ради Білозерського району Херсонської 
області»; представник громадськості. 

 

 

 

 


